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Concede o Título de cidadão Mato-grossense ao
senhor Caio César Caldi

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder título de cidadão Mato-grossense ao senhor Caio César Caldi.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Nascido em Santo Antônio da Platina, pequena cidade do interior do Estado do Paraná, filho de
professora e comerciante, aos 15 anos de idade foi morar sozinho e estudar em Curitiba-PR
com o sonho de se tornar médico, mesmo não tendo nenhum profissional da saúde na família
sempre se encantou pela profissão.

Após 3 anos e meio de esforços conseguiu a aprovação no vestibular tão desejado, mudando
para o estado do Rio de Janeiro para cursar medicina na Faculdade de Ciências Médicas de
Volta Redonda-RJ.

Após 6 anos de muito estudo e dedicação concluiu a graduação em medicina e se mudou para
a cidade de Botucatu-SP objetivando uma especialização.

No início de 2013 veio o convite para trabalhar no interior de Mato Grosso, recebendo uma
proposta de trabalho para um serviço privado no município de Alta Floresta.

Mudou-se então para o Norte de Mato Grosso, cidade de Alta Floresta, mesmo sem ter amigos,
conhecidos e sequer familiares, apenas com a vontade e o sonho de iniciar sua carreira
profissional num local onde realmente necessitavam de serviços médicos.

Em alguns meses iniciou também sua carreira no serviço público, trabalhando em UBS, PSF e
no Hospital Regional Albert Sabin, que atende toda a região Norte de Mato Grosso,  sendo
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nomeado pelo Governador Pedro Taques no ano de 2016 para o cargo de Médico Regulador do
escritório regional de saúde daquela importante região do Estado. Simultaneamente concluiu
sua especialização em Geriatria e Gerontologia.

Nesse tempo transcorrido esse jovem e proeminente médico médico caseou-se com Thaís
Camargo Caldi, com quem teve uma filha mato-grossense Alice Caldi e esperam mais uma filha
Maitê Caldi que nascerá em 2018, sendo mais uma bela família mato-grossense, que com
esforço e dedicação deixou sua terra para traz e abraçou nosso Estado para aqui viver.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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